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SAMMANFATTNING
Ett hälsoproblem Sverige står inför är vällevnadssjukdomar som övervikt, typ 2 diabetes
och hjärt-kärlsjukdom. De svenska näringsrekommendationerna (SNR) uppnås inte av
en stor del av befolkningen enligt den nationella kostundersökningen Riksmaten 20102011. Pedagogiska hjälpmedel är framtagna som stöd för hälsosamt ätande och behöver
utvärderas. Tallriksmodellen (TM) är ett äldre hjälpmedel som visar proportioner av
grönsaker, kolhydrater och protein på tallriken. Måltidsmåttet (MM) är ett nytt redskap
och består av fyra måttsatser (grönsaker, kolhydrater, protein och sås).
Syftet med denna studie var att utvärdera hur vuxna upplever att äta enligt TM och MM
vid lunch och middag. Vidare undersöktes faktorer som praktisk användbarhet, framtida
användning av hjälpmedlen, portionsstorlek, proportioner mellan måltidens
komponenter, upplevelse av sug (en vilja att äta utan att uppleva hunger) mellan
måltider och påverkat tankesätt kring matvanor. En kvantitativ analysmetod användes
och försöksdeltagarna (FD) tilldelades ett hjälpmedel att utvärdera under en veckas tid.
Datainsamlingen skedde via två enkäter (före och efter studien), samt en matdagbok. 30
FD deltog i studien, varav 6 män och 24 kvinnor. Resultatet redovisades med hjälp av
deskriptiv statistik.
Enligt resultatet verkar TM och MM vara praktiskt användbara hjälpmedel och
majoriteten kunde tänka sig att använda dem i framtiden. De flesta FD tyckte att
hjälpmedlen gav lagom portionsstorlek och proportioner på tallriken. Gällande sug
skedde en liten minskning för användarna av TM och minskningen av sug var relativt
stor för användarna av MM. Majoriteten av FD upplevde att deras tankesätt kring
matvanorna påverkats.
Generaliseringar till en större population är inte möjliga pga. det relativt låga
deltagarantalet dock är resultaten i studien betydelsefulla och kan bidra med större
förståelse för användbarheten av TM och MM.
Sökord: vällevnadssjukdomar, tallriksmodellen, måltidsmåttet, användbarhet
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ABSTRACT
A health problem facing Sweden is lifestyle related diseases such as obesity, type-2
diabetes and cardiovascular disease. The Swedish Nutrition Recommendations (SNR) is
only fulfilled by a smaller part of the population according to the national nutrition
survey Riksmaten 2010-2011. Teaching tools have been designed to support healthy
eating and they need to be evaluated. Plate Model (PM) is an older tool that shows
proportions of vegetables, carbohydrates and protein on the plate. Mealsizer (MM) is a
new tool and consists of four measurements for vegetables, carbohydrates, protein and
sauce.
The purpose of this study was to evaluate how adults perceive eating with PM and MM
at lunch and dinner. Furthermore, factors as practical use, future use of the teaching
tools, portion size, proportions of the components of the meal, experience of cravings
between meals and changed attitude towards eating habits were studied. A quantitative
analysis method was used and the participants were assigned to evaluate one tool for a
week. Data collection was made by two questionnaires (before and after the study) and
a food diary. 30 persons participated in the study, including 6 men and 24 women. The
results of the study were illustrated by descriptive statistics.
According to the results PM and MM seem to be useful teaching tools and the majority
were interested in using them in the future. Most of the participants thought the
teaching tools gave moderate portion size and proportions on the plate. The users of PM
experienced slightly less cravings during the week of the study and the reduction of
cravings was more pronounced for the users of MM. The majority of the participants
thought their way of thinking about their eating habits had been affected.
Generalizations to a larger population are not possible due to the relatively low number
of participants. However, the result of this study is important and can provide a greater
understanding of the use of PM and MM.
Key words: lifestyle-related diseases, plate model, mealsizer, usability
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1. Bakgrund
“Äta bör man, annars dör man” är ett gammalt talesätt som stämmer väl överens med
verkligheten. Vad och hur mycket som bör ätas ur ett hälsoperspektiv är en fråga som
inte är lika lätt att besvara, vare sig för gemene man eller för nutritionsforskare.
1.1 Hälsa och vällevnadssjukdomar
I många delar av världen lever människor i överflöd och med det utbud som finns
drabbas fler av vällevnadssjukdomar i form av t.ex. fetma, hjärt- kärlsjukdom, vissa
typer av diabetes och högt blodtryck. Enligt vissa studier kan risken för hjärtkärlsjukdom minska med 30–50 % om individen har ett högt intag av frukt, grönsaker,
fisk och fullkorn, väljer fett av bra kvalitet och har ett måttligt intag av alkohol (1).
Ett av de största hälsoproblemen Sverige står inför idag är övervikt och fetma (2). Enligt
WHO klassificeras BMI över 25 som övervikt och ses som en bidragande faktor till ökad
sjuklighet hos båda könen (3). Den senaste Folkhälsorapporten från 2009 visar att 36 %
av de svenska kvinnorna är överviktiga och 51 % av männen (4). Förekomsten av
övervikt och fetma bland barn och vuxna har fördubblats de senaste 30 åren (2).
Övervikt medför en rad hälsorisker och samband finns med ett flertal cancerformer,
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, artros och kronisk ryggsmärta. Personer med fetma
har bl.a. 5-10 gånger högre risk att drabbas av diabetes och 2-3 gånger högre risk att
insjukna i hjärt-kärlsjukdom (2). Under den period som övervikt och fetma ökat i
Sverige har den svenska befolkningen rört sig i allt mindre utsträckning. Fysisk aktivitet
utgör vanligtvis ca 20-40 % av den dagliga energiförbrukningen. Dock är det inte helt
klarlagt hur stor bidragande faktor den minskade fysiska aktiviteten är för viktökningen
i befolkningen (5). Andra faktorer som kan påverka energibalansen är frekvent
snabbmatsätande, ökat intag av energirika drycker och intag av stora portioner (4).
Portionsstorlekar på restauranger och snabbmatställen kan skilja sig från den
portionsstorlek och energimängd som generellt rekommenderas till befolkningen (6).
Via media förmedlas information till befolkningen om vad kosten bör innehålla och vad
som bör begränsas eller uteslutas. Det kan vara svårt för allmänheten att i dagens
informationsflöde urskilja vilken fakta som är vetenskapligt förankrad och vad som är
åsikter eller enskilda individers erfarenheter. Under senare år har en rad alternativa
dieter varit aktuella och erhållit anhängare (4). Dessa nyare dieter skiljer sig från de
nationella näringsrekommendationerna som är framtagna för att främja folkhälsan (7).
1.2 Svenska näringsrekommendationer
De svenska näringsrekommendationerna (SNR) har tagits fram för att ge riktlinjer och
underlag för hur den svenska befolkningens kosthållning bör planeras. Den senaste
versionen sammanställdes 2005 och baseras på den fjärde upplagan av de Nordiska
näringsrekommendationerna (NNR)(8). NNR baseras i sin tur på aktuell forskning och
vetenskap kring kost, men tar även hänsyn till de nordiska ländernas kultur och
matvanor. SNR riktar sig mot vuxna och friska individer med normal aktivitetsnivå och
avser en veckas genomsnittligt kostintag. Rekommendationerna kan användas vid
undervisning, kostupplysning och planering av kost för olika grupper samt som
underlag för värdering av kostintag och inom livsmedels- och nutritionspolitik (7).
Fokus i SNR ligger på energigivande näringsämnen, variationsrik mat och
måltidsordning. Enligt SNR bör fett ge 25-35 energiprocent (E%), kolhydrater bör ge
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55-65 E% och protein 10-20 E%. Intaget av mättade fetter och transfettsyror bör ej
överstiga 10 E%. Denna energimängd gäller även för renframställda sockerarter.
Alkoholintaget bör inte ge mer än 5 E%. Rekommendationerna för vitaminer och
mineraler varierar utifrån kön och ålder. Näringsbehovet uppfylls bäst genom att den
dagliga kosten varieras och innehåller livsmedel i form av grönsaker, frukt och bär,
potatis och rotfrukter, mjölk och ost, kött, fisk och ägg, bröd och andra
spannmålsprodukter, samt matfett. Vidare bör matintaget fördelas jämt över dagen i
form av tre huvudmål och 1-3 näringsrika mellanmål. Enligt SNR bör frukosten bidra
med 20-25 % av det dagliga energibehovet och lunchen och middagen 25-35 % vardera.
Avslutningsvis rekommenderas, bortsett från vanlig daglig rörelse, minst 30 minuter
fysisk aktivitet varje dag (7).
1.3 Riksmaten 2010-2011
Riksmaten är en nationell undersökning vars syfte är att kartlägga hur den svenska
befolkningens matvanor och livsmedelkonsumtion ser ut. Livsmedelsverket har
sammanlagt genomfört tre rikstäckande undersökningar av det här slaget under åren
1997-1998, 2003 och 2010-2011 (9). Deltagarna i Riksmaten 2010-2011 (RM11) bestod
av 1797 svenskar i åldrarna 18-80 år från hela landet som slumpmässigt valts ut med
hjälp av Statistiska centralbyrån. Deltagarantalet i RM11 var relativt lågt (36 %), vilket
kan ha inverkat på resultatet. Bortfallet var störst bland unga män. Vid datainsamlingen
användes enkäter och kostregistrering. På ett urval av deltagarna (30 %) togs även blodoch urinprover för att undersöka t.ex. D-vitaminstatus och halter av bekämpningsmedel
och metaller (1).
Resultaten från dessa undersökningar kan användas för att uppskatta om befolkningens
behov av näringsämnen är tillgodosedda. Denna information kan sedan ligga till grund
för framtida kostråd och beslut om berikningsnivåer av vitaminer och mineraler i olika
livsmedel. Intaget av tillsatser och rester av bekämpningsmedel i blod- och urinprov
rapporteras till EU, vilket på sikt kan påverka lagstiftningen kring dessa (9).
RM11 visar att svenskar överlag äter bättre: “Matvanorna i Sverige har blivit bättre, men
fortfarande är de inte tillräckligt bra ur ett folkhälsoperspektiv. Många behöver äta mer
frukt och grönt, fisk, fibrer och fullkorn och mindre socker, mättat fett och salt. Sämst
matvanor har unga vuxna”. T.ex. visar RM11 att enbart två av tio svenskar intar 500 g
frukt och grönsaker per dag, vilket är riktlinjen SNR ger. RM11 hade en hög andel
deltagare med övervikt och fetma (57 % av männen och 42 % av kvinnorna var
överviktiga) (1).
En viktig fråga är hur svenska befolkningens matvanor skulle kunna förbättras.
Näringsrekommendationer utgörs av siffror och kan vara svåra att tolka för gemene
man. Råden bör vara därför vara förenklade, exempelvis genom att vara
livsmedelsbaserade. NNR bekräftar detta behov genom att föreslå “foodbased dietery
guidelines” som livsmedelsbaserade riktlinjer (8). Livsmedelsverket har tagit ett steg i
denna riktning med sina “5 kostråd” som berör intag av frukt, grönsaker, fiber, fisk och
fett, samt rekommendationen att välja nyckelhålsmärkt mat (10).
Nyckelhålsmärkningen finns på vissa produkter i matvarubutiker och är framtagen i
syfte att förenkla för konsumenten att göra hälsosamma val (11).
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1.4 Hjälpmedel för hälsosam kosthållning
För att hjälpa människor att äta hälsosamt har en del pedagogiska hjälpmedel tagits
fram genom åren.
1.4.1 Matcirkeln
Kostgruppsystem där olika livsmedel delas in i 3-12 grupper har förekommit under en
längre tid och används idag i flera länder. År 1963 fick ett kostgruppsystem med sju
livsmedelsgrupper fäste, som ansågs vara anpassat för de förutsättningar som finns i
Sverige. Denna benämns kost- eller matcirkeln, där livsmedel med likartade
näringsinnehåll grupperas tillsammans i de olika delarna (bilaga 2). Genom att inta
livsmedel från varje grupp ökar sannolikheten för ett balanserat näringsintag (3, 12).
Hur många grupper som anses var ett lämpligt antal i kostgruppsystem är under
diskussion, men få utvärderingar av dessa system är gjorda (3).
1.4.2 Matpyramid
Under 1970-talet ökade fokus på matkostnaderna vilket ledde till skapandet av skriften
“Prisvärd mat” (framtagen av Socialstyrelsen) där det gavs förslag på bas- och
tilläggsmat. Denna skrift låg till grund för matpyramiden som utvecklades år 1974 av
kooperativa förbundets provkök (bilaga 2). Matpyramiden består av tre delar. Botten av
pyramiden utgörs av basmaten som består av livsmedel som äts dagligen såsom potatis,
ris, pasta, bröd, flingor, gryn, matfett, ost och andra mjölkprodukter. Basmaten är tänkt
att täcka två tredjedelar av energibehovet och kompletteras med tilläggsmaten som
utgör resten av pyramiden. Den mellersta delen utgörs av rotfrukter, grönsaker, frukt,
bär och baljväxter och bör väljas utifrån vad som är prisvärt för säsongen. Den översta
delen är den minsta och består av kött, fågel, fisk, skaldjur, blodmat och ägg. För
vegetarianer ersätts de animaliska livsmedlen med proteinrika baljväxter. Livsmedel
bör väljas från alla delar av matpyramiden. Basmatens mängd kan varieras beroende på
energibehov (3, 13).
1.4.3 Tallriksmodellen
Tallriksmodellen (TM) är ett redskap som presenterades av Livsmedelsverket på 1980talet (bilaga 2). TM är tänkt att användas för lunch och middag och visar hur
proportionerna mellan olika livsmedel i måltiden bör se ut. TM utgörs av tre delar. En
dryg tredjedel består av grönsaker, en dryg tredjedel av kolhydrater och en knapp
tredjedel av protein. TM definierar inte hur stor energimängden blir och därför bör val
av dryck och mat utanför tallriken som t.ex. bröd uppmärksammas, för att anpassa
energibehovet. Portionsstorleken preciseras inte med hjälp av TM, då tallrikar kan vara
olika stora och det är möjligt att ta mer än en portion vid måltiden. TM kan anpassas för
individer som har ett större energibehov genom att andelen kolhydrater ökas och de
som bör inta mindre energi kan öka grönsaksdelen på bekostnad av kolhydratdelen. TM
finns även anpassad till barn och för vegetarisk kost (3). I samband med TM
rekommenderas även att äta fiberrika kolhydrater och begränsa mängden mättat fett
(14). Livsmedel som exempelvis socker, sötsaker, kaffebröd, ketchup samt
alkoholhaltiga och söta drycker finns det inget fysiologiskt behov av. Dessa typer av
livsmedel bör begränsas och inkluderas därför inte i de tre ovanstående modellerna
(matcirkeln, matpyramiden och TM)(14).
I ”Vår kokbok” framtagen av kooperativa förbundets provkök har kostcirkeln,
matpyramiden och TM lyfts fram genom åren. Kostcirkeln fanns med år 1974 och
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matpyramiden tillkom år 1983. I upplagan från år 2001 fanns inte kostcirkeln längre
med (13, 15).
1.4.4. Måltidsmåttet
Ett nytt hjälpmedel på marknaden är måltidmåttet (MM), som bygger på TM (bilaga 2).
Det finns ett MM för kvinnor och ett för män, vilka lanserades hösten 2010 respektive
januari 2012. MM är tänkt som en hjälp vid lunch och middag för att få en lagom
portionsstorlek och energinivån är anpassad för måttligt fysiskt aktiva. MM består av
fyra olika mått, ett för grönsaker, kolhydrater, protein och sås. Måtten ska fyllas och hela
portionen bör ätas upp. Såsmåttet behöver dock inte användas och grönsaksmåttet är
det enda måttet som det går bra att ta mer mat med. Den volym MM ger har beräknats
av dietist och avser ge lämpliga lunch- och middagsmängder för en kost som ger ett
totalt intag på 2100 kcal per dag för kvinnor och 2700 kcal per dag för män (inklusive
frukost och mellanmål). Tillverkarna hoppas att redskapet kan vara till hjälp för att finna
nya vanor och få kunskap om och kontroll över portionsstorleken (16). Inga studier är
gjorda på detta hjälpmedel, men feedback från t.ex. Rikscentrum Barnobesitas har
förekommit. Det kvinnliga MM användes på ett familjeläger under sommaren 2012 där
åtta patienter i åldrarna 7-12 år medverkade. Deltagarna och föräldrarna verkade
överlag nöjda med hjälpmedlet (17).
1.4.5 Matdagbok
Matdagbok är ett redskap för att registrera intag av mat och dryck. Anteckningarna kan
ge en överblick av t.ex. måltidsmönster och intag av olika livsmedel. Om vikt på
ingredienser och livsmedel registrerats kan mer noggranna näringsberäkningar utföras.
Informationen i matdagboken kan användas som underlag vid kostrådgivning och för att
uppmärksamma användaren på sina matvanor (3).
1.5 Tidigare forskning
Det finns inte mycket forskning genomförd på hjälpmedel för sammansättning av
balanserade måltider och portionsstorlekar. TM har i många år använts av dietister vid
kostrådgivning och varit en del av hemkunskapsundervisningen i grundskolan för barn
och ungdomar (18), trots detta finns få studier gjorda på hjälpmedlet. I en studie
genomförd 1993 undersöktes hur väl 55 personer med arbete inom sjukvården följde
rekommendationer för TM efter en genomgång om hur den är tänkt att användas.
Försöksdeltagarna (FD) ombads att registrera sitt intag vid två luncher. Först vid en
lunch innan de fick information om TM och sedan vid en lunch efteråt. Intaget vid dessa
luncher jämfördes och det fanns ingen signifikant skillnad på energiintaget, dock
noterades en inverkan på näringsämnesnivå, t.ex. minskat intag av protein. Studien
inkluderade även en enkät där deltagarnas attityd till TM undersöktes. Fördelar som
lyftes fram var att det är en enkel och konkret undervisningsmodell som är användbar
för alla åldersgrupper och att grunderna i TM är lätta att minnas. Nackdelar var att
proteindelen ansågs vara för liten, att det var svårt för många att äta så stora mängder
grönsaker, samt svårigheten att beräkna mängderna som TM ger. Deltagarna blev även
tillfrågade om de hade för avsikt att använda TM vid kostundervisning i framtiden och
96 % svarade ja (19).
Portionsstorlekens inverkan på energiintaget finns mer forskning kring. En studie
undersökte om ökad portionsstorlek bidrar till ett ökat energiintag. Studenter fick
tillgång till en lunchbuffé i tre dagar under en vecka där de var tillåtna att äta valfri
7

mängd. Deltagarna delades in i tre grupper som under den kommande veckan under
samma dagar blev serverade antingen 100, 125 eller 150 % av den mängd de ätit under
den första veckan. Studien kom fram till att vid servering av större portioner ökade
intaget av energi (20).
I en annan studie visades att större portioner är en viktig faktor för en tillfredsställande
måltid inom vissa matkulturer, t.ex. i USA. Det förekommer även en större preferens för
och förväntningar på att det skall finnas många alternativ för den enskilda individen att
välja mellan, exempelvis maträtter i en meny. Variation i utbudet av mat anses kunna
bidra till ett ökat intag och ökad kroppsvikt (21).
Fler måltider intas idag utanför hemmet då försäljningen inom restaurangbranschen i
Sverige har ökat enligt SCB (22). Då uteätandet ökar kan dessa måltider, hur de tillagas
samt storleken på portionerna få en större inverkan på vår hälsa. Vilka faktorer som
påverkar portionsstorleken på restauranger och kockars åsikter kring portionsstorlek,
näringsinnehåll samt måltidernas påverkan på vikten undersöktes i en studie i USA. Hur
maten presenteras, dess kostnad och kundens förväntningar påverkade den slutliga
portionsstorleken. 76 % av kockarna ansåg att de serverade en standardportion, dock
var portionerna 2-4 gånger större än den portion som ”Dietary guidelines for Americans”
rekommenderar (23). På snabbmatsrestauranger har kunden större möjlighet att välja
portionsstorlek och energiinnehållet i måltiden varierar i hög grad beroende på val av
storlek på dryck och tillbehör. Exempelvis vid val av pommes frites kan det skilja 400
kcal mellan den minsta och största storleken (6).
Vilken betydelse tallriksstorleken har och hur energiintaget påverkas av att storleken
ökar har undersökts i en studie. Deltagarna i studien erbjöds samma måltid vid flera
tillfällen med varierande storlek på tallriken (17, 20, och 26 cm) och var tillåtna att äta
den mängd de önskade. Resultatet visade att tallriksstorleken inte hade en signifikant
inverkan på energiintaget (24). En annan studie som undersökte om tallriksstorlek
påverkade energiintaget inkluderade både normalviktiga samt personer med övervikt
och fetma. Studien fick liknande resultat, ingen påverkan på energiintaget noterades
(25).
Studier visar att det totala kaloriintaget inte enbart påverkas av huvudmåltider som
lunch och middag, utan småätande kan sammantaget vara en av de mest bidragande
faktorerna till att dagsintaget ökar. I många fall intas föda till följd av fysiologiskt styrd
hunger, men det finns även en vilja att inta mat som styrs av sug. Sug definieras som ett
intensivt begär att äta och som är svårt att stå emot. Suget är inte är kopplat till hunger,
utan snarare till njutning. I en amerikans studie undersöktes om sug och hunger kunde
stillas med hjälp av snacks som choklad, äppelkaka och chips, samt huruvida storleken
på dessa hade någon inverkan. Det visade sig att stora portioner inte hade större
inverkan på sug- och hungerskänslor än små portioner (26).

8

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att utvärdera hur vuxna upplever att äta enligt hjälpmedlen
TM och MM vid lunch och middag.
1. Vad anser FD om hjälpmedlens praktiska användbarhet i vardagen och hur
förhåller sig FD till framtida användning av hjälpmedlen?
2. Anser FD att hjälpmedlen ger stöd för att äta lagom mycket och en lagom stor
andel av måltidens olika komponenter?
3. Påverkar TM och MM upplevelsen av sug mellan måltiderna?
4. Påverkas tankesättet kring matvanor vid användandet av hjälpmedlen?
2.1 Definitioner
”Praktisk användbarhet” definieras som hjälpmedlens användbarhet i vardagen utifrån
faktorer som tidsåtgång, applicerbarhet på olika maträtter, uteätande m.m. “Sug”
definieras som en vilja att äta utan att uppleva hunger. Vid användande av TM
inkluderas vanligtvis inga angivelser för portionsstorleken utan fokus ligger på
proportionerna på tallriken. I denna studie instruerades FD om att endast ta en portion
och ett visningsexemplar av en tallrik (27 cm i diameter) användes som en riktlinje.

3. Metod och material
3.1 Metod
För att uppnå syftet med studien har en kvantitativ analysmetod använts. Hjälpmedlen
utvärderades genom att FD under en veckas tid använde det hjälpmedel de blivit
tilldelade. Datainsamlingen skedde genom två enkäter och en matdagbok.
Genomförande:
1. Information om studien samt ett bifogat följebrev skickades ut via e-post.
2. Informationsträff genomfördes där enkät 1 fylldes i och samlades in.
3. Användning av hjälpmedel och skrivande av matdagbok under en veckas tid.
4. Enkät 2 fylldes i efter att hjälpmedlet använts under en vecka.
5. Matdagbok och enkät 2 postades till eller samlades in av försöksledarna.
3.1.2 Pilotstudie
Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie. Fyra personer fick använda TM
och MM under fyra dagar, varav två personer tilldelades TM och två MM. Deltagarna fick
vid en träff information om hjälpmedlen och matdagboken. De fyllde även i enkät 1 och
ombads att fylla i enkät 2 efter användandet. Ytterligare en träff bokades in då
deltagarna hade möjlighet att redogöra för vad de tyckte om hjälpmedlet och ge
synpunkter kring utformningen av enkäter och matdagbok.
3.1.3. Informationsträff
FD som anmälde intresse att delta i studien bjöds in till en informationsträff som ägde
rum i universitetslokaler. De fick möjlighet att välja mellan olika tider under två dagar.
Försöksledarna turades om att hålla i informationen om de två hjälpmedlen genom att
MM introducerades i ett rum och TM i ett annat. Under mötet fick FD information om
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studiens uppläggning, syftet med studien och enkät 1 fylldes i (bilaga 3-4). Efter det
skedde en genomgång av hur hjälpmedlet skulle användas. För FD som skulle använda
TM visades ett visningsexemplar av en tallrik med delarna för de olika komponenterna
markerade. Denna tallrik var 27 cm i diameter. FD ombads att äta en portion och inte ta
om för att utvärdera den totala portionsstorleken. Om behov fanns av att inta mer mat
ombads de i första hand ta mer av grönsaksdelen och i andra hand att vänta ett tag och
sedan inta ett större mellanmål. De FD som blivit tilldelade MM fick också instruktioner
om att det var valfritt använda såsmåttet. Vidare förklarades hur matdagboken skulle
fyllas i (bilaga 5-6). Informationsmaterial om hjälpmedlet delades även ut. Till TM
utformades ett informationsblad (bilaga 7) och till MM medföljde en liten folder från
tillverkarna (bilaga 8). Därefter fick FD ett frankerat kuvert som innehöll enkät 2 (bilaga
9-10) och ombads att ej titta på den förrän efter en veckas användande av hjälpmedlet.
FD som inte kunde delta vid informationsträffen erbjöds att få information och
hjälpmedel levererade till sin arbetsplats/hem eller per post. Ett frankerat kuvert
medföljde att posta tillbaka materialet i, samt en noggrann instruktion om hur studien
skulle gå till och hur hjälpmedlet skulle användas. För att undvika att dessa FD läste
enkät 2 innan de använt hjälpmedlet veks enkäten ihop och följande kommentar skrevs
på enkäten: “Fyll i denna EFTER att ha använt hjälpmedlet i en vecka”.
3.1.4 Enkäter och matdagbok
Vid utformande av enkäter är det viktigt att tänka på hur frågorna formuleras samt att
frågorna ringar in studiens syfte och frågeställningar. Enkäterna och matdagböckerna
var utformade på samma vis för de två hjälpmedlen. För att få en djupare förståelse
kring några frågeställningar hade vissa frågor kommentarsfält. Enkäterna innehöll även
några öppna frågor (27).
Den första enkäten innehöll 14 frågor som rörde bakgrundsinformation. Frågorna
avhandlade ålder, vikt, längd, utbildning, och hushållstyp. Vidare fanns frågor kopplade
till fysisk aktivitet, portionsstorlek och vanor kring intag av mellanmål, frukost, samt
snacks och sötsaker. En av enkätfrågorna undersökte tidigare erfarenheter av TM och
MM. Frågan gällande portionsstorlek kompletterades med bilder på olika
portionsstorlekar för pasta, köttfärssås och kokta grönsaker (bilaga 11) (28).
Matdagboken kartlade vilka maträtter som intogs under studiens gång. FD uppmanades
att kortfattat uppge vad maträtten bestod av.
Den andra enkäten bestod av fyra delar och innehöll 15-16 frågor. Den första delen
kartlade hur användandet av hjälpmedlet såg ut, den andra delen utvärderade
användarens åsikter om hjälpmedlet och den tredje delen undersökte hjälpmedlets
inverkan på användarens matvanor. Den fjärde delen bestod av öppna frågor som
fångade upp användarens övriga tankar om hjälpmedlet som inte täckts av de tidigare
enkätfrågorna. MM-användarna blev även tillfrågade hur mycket de skulle kunna tänka
sig att betala för hjälpmedlet. Några frågor från artikeln “A study of attitudes and use of
the plate model among various health professionals giving dietary advice to diabetic
patients” har återanvänts i den här studien (19).
3.1.5 Dataanalys
Resultaten redovisas med deskriptiv statistik. Materialet har bearbetats i Microsoft
Office-programmet Excel. De öppna svarsalternativen har kategoriserats och tilldelats
variabelvärden (27).
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3.1.6 Etiska aspekter
I följebrevet (bilaga 12) som skickades till FD samt på informationsträffen förmedlades
information om syftet med studien, studiens genomförande, kriterier för att delta och
hur det material som samlas in var tänkt att användas. Det stod även att det är frivilligt
att delta och att FD är anonyma. FD lämnade samtycke att delta i studien genom att ta
emot material och svara på enkät 1. Deltagarna informerades om att de när som helst
hade rätt att avbryta studien utan att uppge någon anledning. För att uppfylla
konfidentialitetskravet har koder använts på enkäter och matdagböcker och dessa har
inte kunnat kopplas till individerna (29).
3.2 Material
Det var 34 FD som påbörjade studien, men den genomfördes av 30 personer varav 80 %
(24) var kvinnor och 20 % (6) var män. Det externa bortfallet beräknades till 4 personer
(12 %). TM och MM utvärderades av 15 personer vardera (3 män och 12 kvinnor).
Andelen högskoleutbildade FD var 80 %. Av FD levde 73 % i flerpersonshushåll och
27 % i ensamhushåll (n=30). Medelåldern var 36,4 år, den yngsta FD var 23 år och äldsta
66 år (n=30). Medelvärdet för BMI var 24,7 och 40 % av FD hade ett BMI på 25 eller
högre (n=29). Av FD var det 7 % som upplevde sig vara lite fysiskt aktiva, 48 % måttligt
fysiskt aktiva och 45 % mycket fysiskt aktiva (n=29).
FD rekryterades genom att ett 20-tal företag i en medelstor stad kontaktades via e-post
eller besök. Detta kompletterades med att lappar med information om studien sattes
upp på bibliotek, i universitetslokaler och matvaruaffärer. Som sista steg användes
snöbollsurval (29). Kriterier för deltagande i studien var att personen var 18-65 år och
inte åt specialkost som kunde hindra FD från att använda TM och MM enligt
instruktioner. Inga kriterier gällande fysisk aktivitet förekom. Lottning avgjorde vilket
hjälpmedel FD skulle använda under studien. FD delades upp utifrån kön och tilldelades
hjälpmedel genom att män och kvinnor lottades för sig.
Vid informationsträffarna hade 16 personer möjlighet att delta. Av de som inte hade
möjlighet att delta fick 9 personer information i hemmet eller på arbetsplatsen.
Resterande 9 personer fick skriftlig information levererad till arbetsplatsen eller per
post då de inte hade möjlighet att ses.
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4. Resultat
TM och MM utvärderades av 15 personer vardera (3 män och 12 kvinnor). Av de
deltagare som blivit tilldelade TM var samtliga bekanta med hjälpmedlet och 9 personer
hade ätit enligt det tidigare (n=15). En FD var bekant med MM sedan förut, men ingen i
denna grupp hade använt detta hjälpmedel tidigare (n=15).
4.1 Frukostvanor och mellanmål
Innan studiens start åt 11 av 15 TM-användare alltid frukost och under studiens gång
var det 10 (n=15). Före studiens start åt 14 av 15 MM-användare alltid frukost och
under studiens gång var det 13 (n=15). Innan studien startade åt 11 av TM- användarna
mellanmål 1-3 gånger per dag och 2 åt aldrig mellanmål (n=13). Under studiens gång var
det 12 TM-användare som åt mellanmål och 3 som inte gjorde det (n=15). Samtliga MManvändare åt mellanmål 1-3 gånger per dag före (n=15) och under studiens gång (n=14).
4.2 Hjälpmedlens praktiska användbarhet
I båda grupperna var det 10 FD som använt hjälpmedlet vid mer än 75 % av veckans
måltider (lunch/middag). Tre FD för TM och 1 FD för MM använde hjälpmedlet vid
samtliga måltider. En FD för TM och 4 FD för MM använde hjälpmedlet vid mindre än
50 % av måltiderna (n=30). De FD som använt hjälpmedlen minst antal gånger
uppmärksammade att sjukdom, uteätande och valet av maträtter hade begränsat
användandet. FD:s upplevelse av användbarheten av TM och MM redovisas i tabell 1.
Tabell 1. FD:s svar på frågan: ”Tycker du att tallriksmodellen/måltidsmåttet är ett
användbart hjälpmedel?”
Tallriksmodellen (n=15) Måltidsmåttet (n=15)
Ja
9
Ja
8
Ibland
5
Ibland
4
Nej
1
Nej
3
Begränsande faktorer för FD vid användandet av TM och MM redovisas i figur 1 och 2.

Figur 1. FD:s åsikter kring begränsade faktorer vid användandet av TM
(n=12. De 3 FD som använt hjälpmedlet vid alla måltider behövde inte svara på denna
fråga)
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Figur 2. FD:s åsikter kring begränsande faktorer vid användandet av MM
(n=14. En FD som använt hjälpmedlet vid alla måltider behövde inte svara på denna
fråga)
Av de FD som valt alternativet ”annan anledning” kommenterade en TM-användare att
denne ”Glömde måtten hemma” medan en MM-användare påpekade att ”det fanns annan
mat hemma som behövde ätas (för att ej bli dålig)”.
4.2.1 Uteätande
Under veckan som studien pågick intogs 22 % av TM-användarnas måltider samt 22 %
av MM-användarnas måltider utanför hemmet (matlåda ej inkluderad) (n=30). När TManvändarna åt ute använde de hjälpmedlet vid 62 % av måltiderna medan MManvändarna använde sitt hjälpmedel vid 30 % av måltiderna (n=30). Det var 5 FD i TMgruppen och 7 FD i MM-gruppen som intog fler än 4 måltider utanför hemmet under
veckan (n=30).
4.2.2 Applicering av hjälpmedlen på maträtterna
Två tredjedelar av alla FD använde hjälpmedlet vid 75 % eller mer av måltiderna (n=30)
och de intog följande typer av maträtter, t.ex. pasta, potatis, potatismos, klyftpotatis, ris,
quinoa, couscous eller bröd med köttfärssås, köttfärslimpa, köttbullar, blodpudding,
kalvsylta, biff, fläskschnitzel, korv, kyckling, kalkon, ägg, lax, torsk, makrill, quorn, bönor,
linsbiffar falafel eller keso. Samt hamburgare och soppa med bröd.
De rätter som FD uttryckte var svåra att applicera TM på var: pizza, sushi, thaibuffé,
nudlar, pannkakor och rester. FD som använt MM uttryckte svårigheter att använda
hjälpmedlet på rätter såsom pizza, paj, lasagne, grytor, soppor, julfest och ”smörrebröd”.
4.3 Fortsatt användning av hjälpmedlet
67 % av användarna av TM och 53 % av användarna av MM kunde tänka sig att använda
hjälpmedlet efter studiens slut. 13 % av TM-användarna och 13 % av MM-användarna
var osäkra på om de skulle fortsätta använda hjälpmedlet. 20 % av användarna av TM
och 33 % av användarna av MM kunde inte tänka sig att använda hjälpmedlet i
framtiden (n=30).
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4.4 Portionsstorlek
Av användarna av TM ansåg 13 % att den totala portionsstorleken var för liten, 80 % att
den var lagom och 7 % att den blev för stor (n=15). 15,4 % av användarna av MM ansåg
att portionsstorleken var för liten, 69,2 % att den var lagom och 15,4 % att den var för
stor (n=13). Det var 5 TM (n=15) och 8 MM (n=14) som ansåg sig vara mycket fysiskt
aktiva och av dessa upplevde 1 TM och 2 MM att portionsstorleken var för liten.
4.5 Proportioner på tallriken
FD:s upplevelser av storleken på de enskilda delarna av TM och måtten i MM redovisas i
figur 3 och 4.

Figur 3. FD:s åsikter gällande storleken på TM:s tre delar.

Figur 4. FD:s åsikter gällande storleken på de enskilda fyra måtten i MM.
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4.6 Påverkan på sug mellan måltider
Påverkan på sug mellan måltider vid användandet av TM och MM redovisas i tabell 2.
Tabell 2. FD:s svar på frågorna ”Hur ofta blir du sugen på att äta något mellan dina
måltider?” och ”Hur ofta blev du sugen på att äta något mellan dina måltider under
veckan som studien pågått?”
Tallriksmodellen Innan
Under veckan Måltidsmåttet
Innan
Under veckan
(n=15)
(n=15)
(n=15) (n=15)
Varje dag
4
2
Varje dag
6
1
Flera gånger per
10
9
Flera gånger per
3
6
vecka
vecka
En gång per vecka
1
2
En gång per vecka 4
3
Aldrig

0

2

Aldrig

2

5

4.7 Intag av snacks och sötsaker
FD:s intag av snacks och sötsaker redovisas i tabell 3.
Tabell 3. Intag av snacks och sötsaker innan studien och under studiens gång
Tallriksmodellen Innan
Under veckan Måltidsmåttet
Innan
Under veckan
(n=15)
(n=15)
(n=15) (n=15)
Varje dag
0
0
Varje dag
1
2
Flera gånger per
10
10
Flera gånger per
6
6
vecka
vecka
En gång per vecka
4
5
En gång per vecka 7
6
Aldrig
1
0
Aldrig
1
1
4.8 Påverkat tankesätt kring matvanor och portionsstorlek
13 FD som använde TM (n=15) respektive 12 FD som använde MM (n=15) upplevde att
deras tankar kring sina matvanor och portionsstorlek påverkats under veckan som de
använt hjälpmedlet. FD:s svar har kategoriserats och redovisas i figur 5 och 6.

Figur 5. Tankar och åsikter som uppmärksammades av FD som användandet av TM
bidragit till (n=13)
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Figur 6. Tankar och åsikter som uppmärksammades av FD som användandet av MM
bidragit till (n=13)

5. Diskussion
Syftet med denna studie var att genomföra en kartläggning över hur FD upplevde att
använda det hjälpmedel de blivit tilldelade. För att tydliggöra studiens syfte utformades
ett antal frågeställningar. Det fanns ingen strävan efter att jämföra de två hjälpmedlen
med varandra eller värdera om det ena hjälpmedlet var bättre än det andra. MM är i
grunden baserat på TM och båda är tänkta som en hjälp för att uppnå SNR. Eftersom
människor har individuella behov påverkar det vilket stöd de upplever sig få av
hjälpmedlet och därmed är det viktigt att kunna erbjuda olika typer av hjälpmedel.
Hjälpmedel som TM och MM förekommer både inom sjukvården och används av
privatpersoner, men har utvärderats i liten utsträckning och därför anses
genomförandet av denna studie relevant. Dessutom har ett ökat behov av utvärderade
hjälpmedel uppkommit efter Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande
åtgärder som gavs ut under 2012. I dessa riktlinjer lyfter Socialstyrelsen fram att
sjukvården bör kunna erbjuda patienter med ohälsosamma matvanor kvalificerade
rådgivande samtal gällande kost. Enligt det kostindex som är framtaget av
socialstyrelsen beräknas 20 % av befolkningen ha ohälsosamma matvanor (30).
Kostråd som ges ska vara vetenskapligt belagda eller ha beprövad erfarenhet som grund
och därmed bör samma krav ställas på de hjälpmedel som rekommenderas vid
samtalen. Både för att personalen skall känna sig trygg med att rekommendera dem och
för att erbjuda patienten bästa tänkbara behandling. Matvanor är en stor del av
människans levnadsvanor och idag läggs få resurser på dessa, vilket i framtiden
beräknas bidra till ökade kostnader inom sjukvården. Därmed kan utvecklingen av de
resurser som finns att tillgå vid kostrådgivning vara av betydelse (30).
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5.1 Metod
För att utvärdera TM och MM finns en rad möjliga alternativ. Inför den här studien togs
beslutet att låta FD använda hjälpmedlen under en veckas tid med förhoppningen att
resultaten skulle ge en så representativ bild av verkligheten som möjligt. FD:s tankar och
reaktioner på TM och MM utvärderades med hjälp av enkäter. Valet att nyttja enkäter
berodde till stor del på en önskan om att få information av så många FD som möjligt.
Ett alternativ hade varit att utföra intervjuer och på så vis kunna gå in på djupet kring
hur det var att använda hjälpmedlen. Ett annat alternativ vore att låta FD få information
om hjälpmedlen och sedan utvärdera deras spontana attityd till hjälpmedlen (utan att ha
använt dem) och deras inställning till att använda dem i framtiden. Då hade betydligt fler
FD kunnat delta i studien och detta hade eventuellt kunnat bidra med intressant
information.
Enkätfrågorna anses ha mätt de variabler de var avsedda att mäta. Syftet med
pilotstudien var att utvärdera enkäterna innan de användes för att minska risken för
internt bortfall (27). Detta kan ha bidragit till bättre enkätfrågor och undvikande av
missförstånd. I efterhand har brister på vissa frågor noterats och ordningen på frågorna
hade kunnat förbättras. Exempelvis har frågan ”Är du bekant med måltidsmåttet?” i
enkät 1 missuppfattats då två FD trodde att det var TM som efterfrågades. Detta
uppdagades under informationsträffen och missuppfattningen kunde redas ut. Risken
finns dock att den FD som uppgav att den var bekant med MM också missuppfattade
frågan. Vid dataanalysen framkom att vissa frågor i enkäterna inte var relevanta för att
besvara frågeställningarna, därmed togs dessa frågor inte upp i resultatet och
diskussionen.
Då öppna frågor förekommer i enkäter är det viktigt att vara medveten om att
svarsfrekvensen kan variera, vilket var fallet även i denna studie (27). Överlag var det
många som svarade på de öppna frågorna och kommentarerna var givande.
Majoriteten FD blev informerade om studien vid en informationsträff. För att undvika
försöksledareffekt gav båda försöksledarna information om båda hjälpmedlen. De som
inte deltog i informationsträffen fick en skriftlig beskrivning kring studiens
genomförande och användningen av hjälpmedlen. Dessa FD hade inte samma möjlighet
att ställa frågor. Fördelar med att besvara enkäter på egen hand är att FD kan våga vara
mer ärliga i sina svar och besvara frågorna när de har tid. Nackdelar är att det inte finns
möjlighet att ställa frågor om enkäter upplevs svårtolkade eller om FD har svårigheter
med språket (29). Då majoriteten FD genomförde studien på ett korrekt sätt verkar
informationen som gavs ha varit tillräckligt tydlig, oavsett om FD fick den på
informationsträffen eller skriftligen. Alternativet att erbjuda skriftlig information och att
posta material till FD som inte kunde delta vid informationsträffarna gavs i förhoppning
att rekrytera fler FD.
Inlämningen av matdagboken och enkät 2 skedde genom att dessa postades till
försöksledarna. Det är viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att få in
enkäter i tid och att påminnelser behöver skickas ut (29), så var fallet även i denna
studie. 30 av de 34 FD som fick enkät 1 skickade slutligen in matdagboken och enkät 2 i
tid, vilket tolkas som relativt bra svarsfrekvens. Bortfall inom hälsoområden anses
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vanligtvis vara lågt i jämförelse med andra forskningsområden, dock förekommer det
(27). Alternativet att anordna ytterligare en träff där enkät 2 kunde fyllas i och
matdagboken lämnas in diskuterades, dock ansågs risken för externt bortfall öka
eftersom mer tid skulle krävas av FD.
Studien pågick i sju dagar. Dels för att FD skulle hinna vänja sig vid användandet av
hjälpmedlen och dels för att täcka in både vardagar och helger. Det är möjligt att fyra
dagar hade varit tillräckligt, vilket hade kunnat minska bortfallet eftersom det hade
krävt mindre av FD. Kanske hade även fler FD kunnat rekryteras om studien varit
mindre omfattande.
Resultatet har presenterats med hjälp av deskriptiv statistik. Eftersom studien var en
kartläggning av användandet av TM och MM ansågs detta vara tillräckligt för att lyfta
fram och belysa relevant information. Underlaget var för litet för att kunna beräkna
korrelationer. En liten jämförelse har dock gjorts på informationen kring
frågeställningen som behandlade sug före och under studiens gång, men resultatet kan
inte generaliseras till en större population.
Studien håller sig inom de fyra forskningsetiska grundprinciperna som vetenskapsrådet
satt (31). Vissa frågor kan vara personliga, men de antas inte stötande eller kränkande,
vilket till viss del kontrollerades under pilotstudien. Samtliga FD fick två påminnelser
om att posta enkät 2 och matdagboken, vilket anses vara normalt vid datainsamling av
enkäter (27). Resultaten i studien kommer endast användas på det sätt som deltagarna
blivit informerade om.
Till denna studie har skaparna av MM bidragit med hjälpmedel till samtliga MManvändare. Författarna av denna studie är tacksamma för bidraget, men anser sig hålla
en objektiv ståndpunkt med avsikt att kritiskt granska hjälpmedlet.
5.2 Material
Studien genomfördes på 30 personer i en större svensk stad och dessa rekryterades på
olika sätt. Den största delen FD kontaktades via större företag, med en förhoppning om
att nå ut till så många människor som möjligt, samt att få en mer heterogen
deltagargrupp jämfört med om t.ex. enbart studenter hade kontaktats (utifrån faktorer
som ålder, studiebakgrund och livssituation). För att öka antalet FD kompletterades
denna urvalsmetod genom att olika föreningar kontaktades, samt genom snöbollsurval
(29). Av olika skäl fanns svårigheter att rekrytera FD. Generellt påverkas villighet att
delta i studier och svarsfrekvens i enkäter bl.a. av vilken tidpunkt de pågår och när
enkäter lämnas ut. Den här studien genomfördes i början av december och denna månad
är ett av de tillfällen som anses vara olämpliga pga. julförberedelser (27). Dessutom var
den avsatta tiden för att kontakta FD begränsad. Ytterligare en faktor som försvårade
rekryteringen av FD var studiens omfattning. Deltagandet krävde mycket av FD, i
jämförelse med att en enkät fylls i vid ett tillfälle på t.ex. arbetsplatsen.
Frågan om huruvida studiens FD är ett representativt urval bör uppmärksammas då
majoriteten av deltagarna är högskoleutbildade och kvinnor, sannolikheten finns att
denna grupp är mer kostintresserad än den övriga populationen eftersom de anmält sig
till studien. Folkhälsorapporten från 2009 visar att kvinnor har bättre matvanor än män,
samt att högutbildade har bättre matvanor än lågutbildade individer (4). Utifrån de
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resultat som RM11 presenterar behöver hela den svenska befolkningens matvanor
förbättras(1). De grupper som anses ha bättre matvanor når inte upp till SNR och en
intressant fråga är hur intaget ser ut i samhällsgrupper som ofta är
underrepresenterade i koststudier t.ex. utlandsfödda eller lågutbildade yngre män (1).
I denna studie medverkade deltagare med annan kulturell bakgrund.
Deltagare som upplevde sig vara mycket fysiskt aktiva inkluderades i studien, trots att
MM sägs vara anpassat för personer som är måttligt fysiskt aktiva. Bakgrunden till detta
var ett intresse att undersöka vad dessa FD fick för intryck av TM och MM. En FD var 66
år gammal och inkluderades i studien trots ålderskriteriet, eftersom den överskridna
åldern ansågs vara liten. En person tilläts inte att delta i studien pga. LCHF-diet.
Diskussion fördes kring hur svar från FD som enbart använt hjälpmedlen några gånger
skulle hanteras. Beslutet togs att inkludera dessa FD och granska orsakerna till det
bristfälliga användandet. Att exkludera dessa personer skulle kunna ge ett missvisande
resultat och bidra till att eventuella värdefulla synpunkter inte uppmärksammades.
5.3 Frågeställningar
Deltagarantalet i den här studien är relativt lågt och urvalet är dessvärre inte
representativt för en större population, vilket medför svårigheter att göra
generaliseringar. Dock kan den här studien bidra till större förståelse för användningen
av hjälpmedlen och antyda i vilken riktning resultaten kring frågeställningarna går.
5.3.1 Hjälpmedlets praktiska användbarhet
Majoriteten av FD tyckte att hjälpmedlen var praktiskt användbara, ungefär en tredjedel
tyckte att de var praktiskt användbara ibland och en liten andel angav att de inte tyckte
att hjälpmedlen var praktiskt användbara. Resultatet för de tre MM-användare som
svarade att de inte tyckte hjälpmedlet var praktiskt användbart är en aning svårtolkat.
Två av dem kompletterade sina svar med följande kommentarer.
“Mina matvanor ligger redan i linje med den. För andra kan det kanske hjälpa.”
“Känner inget behov - kanske för någon som behöver hjälp.”
De två kommentarerna antyder att FD själva inte har behov av MM, men att de tror att
hjälpmedlet kan komma till praktisk användning för andra människor. Således verkar de
inte helt negativt inställda till den praktiska användbarheten, även om de valde
alternativet “nej”. Det första citatet antyder även att FD är positivt inställd till den
portion som MM ger, eftersom den anses stämma överens med individens matvanor.
En rad faktorer lyftes dock fram som ansågs försvåra den praktiska användbarheten av
de båda hjälpmedlen. Den största faktorn var uteätande. I studien framkom att
användare av TM och MM intog tillsammans 22 % av veckans huvudmåltider utanför
hemmet, dock stod några individer för en större andel av dessa måltider t.ex. en FD som
åt ute åtta gånger. FD framhävde att det praktiska användandet av hjälpmedlen
försvårades om de blev bortbjudna och att det kändes krångligt vid uteätande. En FD
lyfte fram att MM fungerade bra hemma och till matlådan, men att skulle kännas “fånigt
och besvärligt” att använda det på restaurang.
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Det är svårt att avgöra om frekvensen av uteätande under studien är representativ för
en större population, dock uttryckte en FD att denne under studien blivit bortbjuden
mer än vanligt, vilket kan ha ett samband med tidpunkten då studien pågick (december).
Måltiden på arbetet och frekvensen av uteätande kan påverkas av sociala faktorer,
såsom huruvida normen på arbetsplatsen är att ta med matlåda, köpa mat eller att inta
lunchen på restaurang (32). Vilken norm som råder kan påverka användandet av
hjälpmedlen.
Svårigheter att applicera hjälpmedlet på maträtter uppgavs av många FD som en
begränsande faktor för praktisk användning av hjälpmedlet. Bland FD som använt
hjälpmedlen i stor utsträckning hade många ätit traditionellt svenska maträtter, där
kolhydrater, protein och grönsaker oftast låg var för sig på tallriken. Rätter som lyftes
fram där de olika delarna var mer sammanblandande var exempelvis paj, pizza, lasagne,
pannkaka, gryta, smörrebröd, sushi, soppa samt bufféer som t.ex. thaibuffé och julbord.
Sverige är ett mångkulturellt samhälle med en ökad mängd livsmedel och maträtter från
andra länder i butiker och på restauranger. Allt oftare är måltidens komponenter
blandade och då kan den praktiska användningen av TM och MM försvåras. För att vid
kostrådgivning kunna bistå personer som inte äter traditionellt svenska rätter (både
människor med svensk och utländsk bakgrund) bör möjligheten att erbjuda hjälpmedel
som går att applicera på dessa maträtter finnas.
Sverige har idag alltfler invånare från andra länder med annan matkultur. Övervikt och
fetma kan förekomma hos många grupper med annan kulturell bakgrund. En studie på
turkiska och marockanska invandrare visar att flytten till ett nytt land inneburit en
förändrad måltidsordning som bidragit till oregelbundet ätande, småätande, dubbla
kvällsmål och uteslutning av frukost för att kompensera för större måltider kvällstid. I
ett flertal kulturer är sociala tillfällen då måltider intas många och bantning anses inte
alltid vara ett rimligt skäl att tacka nej till maten som bjuds. Detta kan bidra till
överätning då det av bl.a. religiösa skäl anses fel att slänga mat (33). Den kulturella
kontexten bör tas hänsyn till i samtal om kost och det är viktigt att kostrådgivaren är
medveten om att religion, inkomst, tillgänglighet på mat och sociala normer påverkar
människors ätande. Dessa faktorer kan inverka på acceptansen av de kostråd som ges
(34) och därmed antagligen även benägenhet att använda hjälpmedel som TM och MM
(dock bör råden i största möjliga mån anpassas efter individens behov).
Det fanns fler faktorer som försvårade den praktiska användningen av hjälpmedlen.
Flera användare av MM uttryckte att det var omständigt att använda hjälpmedlet och att
det blev mycket disk. Tanken är att MM skall ge en bild av hur en balanserad måltid med
lagom portionsstorlek kan se ut och därmed minskar eventuellt behovet av att använda
hjälpmedlet med tiden. Flera FD uttryckte att de lärt sig hur mycket som får plats i MM
och att de kunnat “måtta med ögat”. För användarna av TM verkar känslan av att
hjälpmedlet var omständigt inte upplevas på samma sätt. Tänkbara förklaringar kan
vara att en tallrik ofta finns tillgänglig vid måltiderna och den hade behövts diskas
oavsett om TM applicerades eller inte. Tre användare av TM angav “tidsbrist” som orsak
till att inte ha använt hjälpmedlet, men anledningen till tidsbristen framgick inte.
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5.3.2 Fortsatt användning av hjälpmedlet
De flesta av användarna av både TM och MM kunde tänka sig att använda hjälpmedlen i
framtiden. I den här studien uppgav 67 % av TM-användarna att de kunde tänka sig att
använda hjälpmedlet i fortsättningen. I studien från 1993 då sjukhuspersonal fick äta
enligt TM uppgav 72 % att de hade använt TM vid sina dagliga måltider (6). Intresset för
att använda TM är relativt likvärdigt, men frågan är om en sådan jämförelse kan göras
eftersom det skiljer 20 år mellan studierna och många yttre omständigheter kan ha
förändrats, som t.ex. matkulturen.
Av MM-användarna kunde lite mer än hälften tänka sig att fortsätta använda
hjälpmedlet. Flera FD som använt MM uppgav att de tyckte att hjälpmedlet var bra, men
att de efter några dagars användning lärt sig hur stora portionerna bör vara och vilka
proportioner måltiden ska bestå av. En användare uttryckte det så här: ”Jag tycker att
det är bra och det går ganska fort att lära sig hur mycket som får rum i måttet utan att ha
det med mig”. Det fanns även FD som uttryckte att de kunde tänka sig att återgå till MM
vid någon enstaka måltid för att fräscha upp minnet, speciellt kring mängden grönsaker.
Det var flera FD som använt MM som inte ville använda hjälpmedlet i framtiden, men två
av dem skrev att de redan åt på ett bra sätt och att de fått en bra bild av hur en portion
bör se ut. Även om FD inte önskade använda MM i framtiden kan deras kommentarer
tolkas som att de var positivt inställda till hjälpmedlet eftersom de på frågan om MM är
ett praktiskt användbart hjälpmedel har svarat ja eller uppgett att de äter enligt MM.
Andra faktorer som kan inverka på framtida användning av hjälpmedlen är hur
människor i närheten påverkas. En MM-användare undrade vad användandet gav för
intryck till barnen i familjen. Frågan är om barnet kan inverkas negativt att se
föräldrarna mäta maten innan de lägger upp den på tallriken. Barns kostintag påverkas i
stor utsträckning av familjens matvanor (35). Samtidigt kan användning av hjälpmedel
som TM och MM ha en positiv inverkan på barns matvanor då de ger en lagom
portionsstorlek och ett högt grönsaksintag. Många föräldrar upplever att barn kan öka
motivationen till att laga mer hälsosam mat (32).
En aspekt för användning av hjälpmedlen är prisfrågan, TM är gratis medan MM kostar
199 SEK. I enkät 2 tillfrågades FD hur mycket de var villiga att betala för MM och 13 FD
angav 100 SEK eller mindre. Det är möjligt att ekonomiska faktorer kan hindra
användning av hjälpmedlet. Frågan är om det kan vara aktuellt att subventionera
hjälpmedlet för dem som har behov av det av medicinska skäl.
Fler ekonomiska faktorer togs upp. En FD ansåg att det kunde bli dyrt att använda TM
om matlagningen inte planerades väl och att det kändes omständigt att köpa ny mat
(t.ex. kött) för att måltiden skulle passa för TM. Frågan uppstår om det kan bli kostsamt
för vissa samhällsgrupper att äta enligt hjälpmedlen. På senare tid har media
uppmärksammat att fler personer söker sig till bl.a. stadsmissionen för att få stöd med
ekonomisk hjälp och mat (36). Det finns även ett behov av kunskap om livsmedel för att
kunna inhandla sådana som är både prisvärda och näringsrika, exempelvis är val av
rotfrukter som innehåller mer vitaminer och mineraler mer fördelaktigt än t.ex. gurka
som består mest av vätska (37).
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5.3.3 Portionsstorlek
Majoriteten av användarna av såväl TM som MM tyckte att portionsstorleken var bra.
Resultatet kan tolkas positivt eftersom portionsstorleken har en inverkan på
energiintaget, vilket visats i en studie där studenter hade ett större intag när de
serverades större portioner (20). Det är viktigt att uppmärksamma att TM vanligtvis
inte har anvisningar gällande portionsstorleken utan fokuserar på proportionerna
mellan måltidens komponenter. I denna studie gavs däremot riktlinjer till FD att endast
äta en portion utifrån ett visningsexemplar och att utvärdera denna portionsstorlek. Det
ansågs relevant att undersöka hur TM uppfattades utifrån portionsstorlek och om FD
kunde känna sig nöjda med att bara ta en portion. Flera TM-användare tyckte att det var
skönt att få en portionsstorlek att förhålla sig till och inte ta en portion till, men ingen
insyn fanns kring vilken tallriksstorlek FD använt. Dock finns det flera studier som visat
att tallriksstorleken inte har inverkan på energiintaget (24, 25).
Vid informationsträffen samt vid möten i hemmen och arbetsplatserna användes
visningsexemplaret, men de FD som hade TM och fick skriftlig information hade inte
möjlighet att ta del av detta. Eftersom portionsstorleken med TM är svår att uppskatta
då FD:s tallriksstorlek kan ha varierat, kan det vara svårt att dra slutsatser utifrån
resultatet.
Portionsstorleken kan även tänkas variera beroende på om måltiden intas hemma eller
på restauranger och snabbmatsställen. Vid uteätande är portionerna vanligtvis större än
de riktlinjer som finns, vilket framgick i en studie med amerikanska kockar och deras
inställning till bl.a. portionsstorlekar (23). Eftersom en stor del av TM-måltiderna intogs
på restaurang fanns misstanke om att portionsstorleken vid dessa tillfällen kan ha varit
större än vid de måltider som intogs i hemmet.
Portionsstorleken kan ha varierat även för MM-användarna vilket en FD uttryckte: “Bra,
men lite svårt att veta att man får rätt volym då man kan “packa” maten olika.” Hur maten
läggs i MM påverkar storleken på portionen, t.ex. får mer mat plats i måtten om maten är
mer finfördelad. De som inte använde såsmåttet fick en mindre portion och de som tog
om med grönsaksmåttet fick en större portion, detta fanns ingen insyn kring. Två MManvändare kom att betraktas som internt bortfall eftersom de varken valt alternativet
“lagom” eller “för stort”, utan placerat sitt kryss på ett sådant vis att de täckte in båda
alternativen. Det hade varit intressant att inkludera dessa FD eftersom svaren indikerar
att deras portion var på gränsen till att bli för stor eller att den blev för stor vid vissa
tillfällen.
Ungefär hälften av FD ansåg sig själva vara mycket fysiskt aktiva. En av dessa FD skrev
att denne inte blev tillräckligt mätt pga. hög ämnesomsättning och träningsdos.
Individer som rör sig mycket behöver mer energi än normalt fysiskt aktiva. En tränad
person har dessutom högre energiförbrukning än en otränad person vid samma
belastning och tidsåtgång. Beroende på vilken fysisk aktivitet som utförs, personens
kroppssammansättning, kroppsstorlek och konditionsnivå ökar vanligtvis
energiförbrukningen med 430-860 kcal för varje timmes träning (3). En person med
mycket hög fysisk aktivitet antas därför behöva en större portion än vad MM och TM ger,
trots intag av mellanmål.
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5.3.4 Proportioner på tallriken
Majoriteten av användarna av såväl TM och MM upplevde att storleken på de olika
delarna av hjälpmedlen var ”lagom”. En MM-användare hade inte valt något alternativ
gällande storleken på kolhydratdelen utan gav förklaringen att det: ”Beror på. Okej för
bulgur, couscous och sådant som packas tätt. Alldeles för litet för spagetti och ”stor”
pasta”. Det fanns tendenser till att kolhydratdelen ansågs vara något för stor, både hos
användarna av TM och MM. En anledning kan vara att dieter som begränsar
kolhydratintaget uppmärksammats mer under senare år t.ex. LCHF och Atkinson (4).
Dessa dieter kan ha medfört att kolhydraterna har fått ”dåligt rykte”, vilket eventuellt
kan bidra till att intaget av kolhydrater minskar.
FD ansåg att proteinmängden var lagom stor. I dagens västerländska samhälle är
proteinintaget i form av kött stort, i många fall överskrider intaget rekommendationerna
(38). Ur hälsosynpunkt är det inte bra att låta animaliskt protein utgöra en för stor
proportion av en måltid, bl.a. för att ett högt proteinintag i form av kött ofta är
sammanlänkat med ett högre intag av mättat fett (39). Även ur miljösynpunkt är ett högt
intag inte önskvärt eftersom köttkonsumtion har stor klimatpåverkan (38). Etiska skäl
där t.ex. djurhanteringen anses bristfällig kan också bidra till ett avståndstagande från
animaliska produkter (40). Med dessa faktorer i åtanke är det positivt att majoriteten är
nöjd med proteinmängden och att antalet FD som önskar en större mängd var få.
FD tyckte att hjälpmedlen gav en lagom stor portion med grönsaker. Av TM-användarna
var det ingen som upplevde att grönsaksdelen var för stor. Många FD menade att de
skulle vilja äta mer grönsaker och att de fick en tankeställare kring sitt grönsaksintag.
FD:s inställning till att öka grönsaksintaget kan tolkas som positiv med tanke på
resultaten i RM11, där svensken uppges äta för lite grönsaker (enbart två av tio svenskar
äter frukt och grönsaker enligt SNR) (1). Människor kan ha en önskan att vilja göra en
förändring t.ex. öka intaget av grönsaker, men inte lyckas genomföra den. Det finns
studier som visar att större utbud av grönsaker kan öka intaget av dem (41).
Ett problem som kan uppstå när FD fyller i enkäter är att de väljer de svarsalternativ
som stämmer överens med den information de tror att forskare vill ha och som får dem
att framstå i god dager (29). Det finns därför en misstanke om att FD kan ha undvikit att
uppge att grönsaksmåttet var för stort, utan istället ha valt alternativet “lagom”.
Användarna av MM ansåg att såsmåttet var lagom och några enstaka FD tyckte att det
var för stort. Informationen kan vara svårtolkad eftersom instruktionerna för
användandet av MM var att FD inte behövde använda såsmåttet (de andra måtten skulle
fyllas och ätas upp, enbart grönsaksmåttet fick tas om med). Det kan vara så att vissa FD
inte fyllde hela såsmåttet (en FD använde inte såsmåttet) och sedan uppgav att det var
lagom stort. Till skillnad från MM har TM inga angivelser för proportionen sås på
tallriken. Val av sås till en maträtt påverkar den totala fettkvalitén och energimängden i
måltiden i hög grad eftersom det finns många såser som är relativt feta och innehåller en
hög andel mättat fett. SLV rekommenderar individer som önskar att gå ner i vikt att bl.a.:
”byt ut grädden i såsen mot magrare varianter eller gör en skysås istället” (42). Därmed
borde kanske även TM ha någon sorts angivelse för sås. Det finns versioner av TM som
ger råd om att såsen ska rymmas inom proteindelen (43).
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Med tanke på vissa såsers fettsammansättning och energiinnehåll kan resultatet av
studien tolkas som positiv, nämligen att användarna av MM kunde begränsa såsintaget
till måttets storlek och enbart en FD önskade en större mängd sås.
5.3.5 Sug
Resultaten visade att det fanns en liten minskning av sug mellan måltider för
användarna av TM och resultatet för användarna av MM visade en relativt stor
minskning av suget. Dock har skillnaden ej signifikanstestats och generaliseringar till en
större population kan ej ske. En användare av TM beskrev att denne under studien åt
mer kolhydrater än förut och höll sig mättare längre, vilket denne upplevde som en
fördel för att inte småäta mellan måltiderna.
Tillverkarna av MM har en förhoppning om att suget ska minska i och med balanserade
måltider och ett regelbundet måltidsmönster. Syftet med TM är i huvudsak att bidra
med kunskap om goda proportioner på tallriken, men i samband med instruktioner av
hur hjälpmedlet bör användas förekommer ofta information om vikten av att äta
regelbundet och att mellan måltider begränsa intaget av godis, snacks etc.
Resultatet i studien indikerar att regelbunden måltidsordning med mättande måltider
kan leda till minskat sug mellan måltiderna. Bakgrunden till denna indikation är att FD
verkar ha en regelbunden måltidsordning (en stor majoritet äter frukost, lunch, middag
och 2-3 mellanmål per dag) och att majoriteten anser att TM och MM gav lagom stora
portionsstorlekar. Minskat sug är önskvärt eftersom det ökar sannolikheten för en
begränsning av intag mellan måltider och möjligtvis minskas även intag av snacks och
sötsaker, som på sikt kan leda till övervikt (35).
I resultatet gällande intag av snacks och sötsaker sågs ingen större skillnad mellan intag
innan studien och under veckan som studien pågick. Detta gällde för båda grupperna.
Svarsalternativen till denna fråga och även frågan gällande sug har dock vissa brister då
fler alternativ mellan “en gång per vecka” och “aldrig” hade varit önskvärda. Att
inkludera en öppen fråga för att undersöka om hjälpmedlet påverkat sug hade eventuellt
bidragit med utförligare information, exempelvis: “Hur upplever du att användandet av
hjälpmedlet har påverkat ditt sug mellan måltider?”.
5.3.6 Påverkat tankesätt kring matvanor och portionsstorlek
En majoritet av FD hade påverkats av användandet av hjälpmedlen. De allra flesta
uttryckte att de fått en tankeställare vad gäller grönsaksintag och proportionerna mellan
kolhydrater och protein på tallriken. Många hade fått en tankeställare kring
portionsstorleken. Dessa aspekter har diskuterats i tidigare avsnitt.
Några FD lyfte fram att hjälpmedlen kan vara en påminnelse om att inta både lunch och
middag för dem som vanligtvis utesluter någon av dessa måltider. En FD som använt TM
skrev: “Brukar bara äta ett lagat mål/dag. Får mer energi när jag äter två mål”. För ett
adekvat näringsintag rekommenderas att tre huvudmål mat per dag intas: frukost, lunch
och middag (44).
5.4 Framtida studier
Vid genomförandet av den här studien har en rad intressanta frågeställningar
uppkommit. Det kunde vara intressant att se om fler synpunkter lyftes fram om FD fick
24

möjlighet att utvärdera båda hjälpmedlen i en cross-over design. De skulle t.ex. kunna
erbjudas en identisk måltid vid två tillfällen där de vid en av måltiderna får använda TM
och vid nästa tillfälle MM (eller tvärtom). FD skulle få äta måltiderna och sedan besvara
en kort enkät med frågor om mättnad, proportioner, total portionsstorlek etc.
Näringsberäkningar skulle kunna utföras.
Frågan huruvida TM och MM kan användas som hjälpmedel vid viktnedgång behöver
utforskas. Skaparna av MM skriver på sin hemsida: “Det sunda sättet att minska i vikt och
hålla den”. Det finns varianter av TM som går ut på att tallriken ska bestå till hälften av
grönsaker och resterande två fjärdedelar av kolhydrater och protein för att minska på
energiintaget (45) och frågan är om det är en effektiv metod. Det skulle även vara av
intresse att vidare utvärdera hur sug och småätande påverkas av TM och MM. Det hade
även varit givande att se hur det faktiska intaget vid användandet av hjälpmedlen ser ut,
utifrån näringsberäkningar.
Skulle hjälpmedlen kunna vara användbara inom vården, exempelvis för kostbehandling
av funktionsnedsatta eller personer med nedsatt kognitiv förmåga? För en del av dessa
individer finns svårigheter att avgöra hur stora portioner som bör intas och vad de bör
bestå av (46). På habiliteringen i Uppsala används MM och på handikappcentrum på
Västerås lasarett fanns MM med bland de hjälpmedel som presenterades i samband med
föreläsningar om Aspergers syndrom (47). Kan hjälpmedlen användas inom äldrevården
och vid behandling av ätstörningspatienter? Kan hjälpmedlen vara aktuella för att hjälpa
barn att äta hälsosamt? Som tidigare nämnts har MM använts på ett familjeläger för barn
i åldrarna 7-12 år med fetma men ingen studie genomfördes (17).
Det hade varit intressant att till viss del upprepa studien från 1993 som undersökte
sjukhuspersonalens attityder till TM (19), med inkludering av andra hjälpmedel.
Personalens attityd kan påverka i vilken utsträckning de rekommenderar olika
hjälpmedel till sina patienter.
Detta är enbart några idéer som framkommit under den här studiens gång, det finns
säkerligen ännu fler intressanta infallsvinklar och frågeställningar.
5.5 Slutsats
Enligt resultaten från studien verkar både TM och MM vara praktiskt användbara
hjälpmedel och majoriteten kunde även tänka sig att använda hjälpmedlen i framtiden.
De flesta FD ansåg att portionsstorleken och att proportionerna mellan kolhydrater,
protein och grönsaker blev lagom med hjälp av TM och MM. Med avseende på “sug”
verkar en minimal minskning skett för användarna av TM under studiens gång jämfört
med innan studien påbörjades, medan en relativt stor minskning har skett för
användarna av MM. Majoriteten av FD kände att deras tankesätt kring matvanor och
portionsstorlek påverkats.
Då deltagarantalet i den här studien var relativt lågt och urvalet inte var representativt
för en större population är det svårt att göra generaliseringar. Dock kan den här studien
bidra till större förståelse för användning av hjälpmedlen och visa i vilken riktning
synpunkterna kring dem går. Studien har väckt en rad intressanta frågeställningar och
mer forskning inom området är önskvärd.
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Bilaga 1
Arbetsfördelning
Uppsatsdelar

Ann-Sofi Krakau

Marit Jönsar

Planering av studien och uppsatsarbetet

50 %

50 %

Litteratursökning

40 %

60 %

Datainsamling

50 %

50 %

Analys

60 %

40 %

Skrivandet av uppsatsen

50 %

50 %

31

Bilaga 2

Hjälpmedel för hälsosam kosthållning

Kostcirkeln (12)*

Tallriksmodellen (14)

Matpyramiden (48)

Måltidsmåttet (16)

Hälsotallriken LAGOM (45)
* Referenser för bilderna.
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Bilaga 3
Inför studie gällande pedagogiska hjälpmedel vid måltider

Kod:_____

Sätt ett kryss i rutan för det alternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning.
1. Är du?
Kvinna
Man
2. Hur gammal är du? _________ år
3. Ange din längd: _________ cm
4. Ange din vikt: _________ kg
5. Ange utbildningsnivå (sätt kryss för senast pågående/avslutad utbildning)
Grundskola
Gymnasium
Yrkesutbildning
Högskola
6. Ange hushållstyp
Ensamhushåll
Flerpersonshushåll
7. Jag upplever att jag är:
Lite fysiskt aktiv
Måttligt fysiskt aktiv
Mycket fysiskt aktiv
8. Titta på bilderna med portionsstorlekar. Vilken av dessa bilder stämmer bäst
överens med din portion?
a) Pasta
Bild 1

Bild2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

b) Köttfärssås/vegetarisk pastasås
Bild 1
Bild2
Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

c) Grönsaker
Bild 1
Bild2

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 3

9. Är du bekant med tallriksmodellen?
Ja
Nej
10. Har du tidigare ätit enligt tallriksmodellen?
Ja
Nej
33

11. a) Hur ofta äter du frukost? (dagens första måltid)
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
b) När du äter frukost, vad består den av?
(Exempel gröt, fil, müsli, smörgås med pålägg, kaffe, te).
Svar:________________________________________________________________________________________
12. a) Hur många gånger per dag äter du vanligtvis mellanmål/fika?
3 eller fler ggr per dag
2 ggr per dag
1 gång per dag
Ingen gång (hoppa till fråga 13)
b) När du äter mellanmål/fika, vad brukar det/den bestå av?
Svar:________________________________________________________________________________________
13. Hur ofta brukar du äta snacks och sötsaker?
Med snacks syftar vi på chips, popcorn, ostbågar, salta pinnar och nötter etc.
Med sötsaker syftar vi på godis, choklad, glass etc.
Varje dag
Flera gånger per vecka
En gång per vecka
Aldrig
14. a) Hur ofta blir du ”sugen” på att äta något mellan dina måltider?
Med ”sugen” syftar vi på att du skulle vilja äta något trots att du inte är hungrig.
Med måltider menar vi både huvudmåltider och mellanmål/fika.
Varje dag
Flera gånger per vecka
En gång per vecka
Aldrig
b) När under dygnet känner du dig vanligtvis ”sugen”?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig)
Under förmiddagen
Under eftermiddagen
Under kvällen
Annat (ange vad) _______________________________________________________________________
Tack för dina svar!
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Bilaga 4
Inför studie gällande pedagogiska hjälpmedel vid måltider

Kod:_____

Sätt ett kryss i rutan för det alternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning.
12. Är du?
Kvinna
Man
13. Hur gammal är du? _________ år
14. Ange din längd: _________ cm
15. Ange din vikt: _________ kg
16. Ange utbildningsnivå (sätt kryss för senast pågående/avslutad utbildning)
Grundskola
Gymnasium
Yrkesutbildning
Högskola
17. Ange hushållstyp
Ensamhushåll
Flerpersonshushåll
18. Jag upplever att jag är:
Lite fysiskt aktiv
Måttligt fysiskt aktiv
Mycket fysiskt aktiv
19. Titta på bilderna med portionsstorlekar. Vilken av dessa bilder stämmer bäst
överens med din portion?
d) Pasta
Bild 1

Bild2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

e) Köttfärssås/vegetarisk pastasås
Bild 1
Bild2
Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

f) Grönsaker
Bild 1
Bild2

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 3

9. Är du bekant med måltidsmåttet?
Ja
Nej
10. Har du tidigare ätit enligt måltidsmåttet?
Ja
Nej
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11. a) Hur ofta äter du frukost? (dagens första måltid)
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
b) När du äter frukost, vad består den av?
(Exempel gröt, fil, müsli, smörgås med pålägg, kaffe, te).
Svar:________________________________________________________________________________________
12. a) Hur många gånger per dag äter du vanligtvis mellanmål/fika?
3 eller fler ggr per dag
2 ggr per dag
1 gång per dag
Ingen gång (hoppa till fråga 13)
b) När du äter mellanmål/fika, vad brukar det/den bestå av?
Svar:________________________________________________________________________________________
13. Hur ofta brukar du äta snacks och sötsaker?
Med snacks syftar vi på chips, popcorn, ostbågar, salta pinnar och nötter etc.
Med sötsaker syftar vi på godis, choklad, glass etc.
Varje dag
Flera gånger per vecka
En gång per vecka
Aldrig
14. a) Hur ofta blir du ”sugen” på att äta något mellan dina måltider?
Med ”sugen” syftar vi på att du skulle vilja äta något trots att du inte är hungrig.
Med måltider menar vi både huvudmåltider och mellanmål/fika.
Varje dag
Flera gånger per vecka
En gång per vecka
Aldrig
b) När under dygnet känner du dig vanligtvis ”sugen”?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig)
Under förmiddagen
Under eftermiddagen
Under kvällen
Annat (ange vad) _______________________________________________________________________
Tack för dina svar!

36

Bilaga 5
Matdagbok för tallriksmodellen

Kod:_____

Under den kommande veckan ber vi dig att i samband med varje lunch
och middag kort beskriva vad din måltid består av samt vilken tid du äter.
Det behöver inte vara en noggrann beskrivning.

Exempel 1: Kycklingfilé, potatis, broccoli och pepparsås.
Exempel 2: Spagetti och köttfärssås, grönsallad, ett knäckebröd med bordsmargarin.
Exempel 3: Pizza och pizzasallad.
Dag Kl.
1

Maträtt
Lunch:
Middag:

2

Lunch:
Middag:

3

Lunch:
Middag:

4

Lunch:
Middag:

5

Lunch:
Middag:

6

Lunch:
Middag:

7

Lunch:
Middag:
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Bilaga 6

Matdagbok för måltidsmåttet

Kod:_____

Under den kommande veckan ber vi dig att i samband med varje
lunch och middag kort beskriva vad din måltid består av samt
vilken tid du äter. Det behöver inte vara en noggrann beskrivning.
Exempel 1: Kycklingfilé, potatis, broccoli och pepparsås.
Exempel 2: Spagetti och köttfärssås, grönsallad, ett knäckebröd med bordsmargarin.
Exempel 3: Pizza och pizzasallad.
Dag Kl.
1

Maträtt
Lunch:
Middag:

2

Lunch:
Middag:

3

Lunch:
Middag:

4

Lunch:
Middag:

5

Lunch:
Middag:

6

Lunch:
Middag:

7

Lunch:
Middag:
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Bilaga 7

Tallriksmodellen

Kod:_____

Med hjälp av tallriksmodellen kan du skapa en måltid med goda proportioner. Du kan
använda tallriksmodellen till lunch och middag. Se även till att äta mellanmål för att fylla
ditt behov av energi. Försök att variera dig mellan olika livsmedel.
Tallriksmodellen består av tre delar. En dryg tredjedel består av grönsaker, en dryg
tredjedel av kolhydrater och en knapp tredjedel av protein (se bild).

Grönsaker
Fyll en dryg tredjedel av tallriken med grönsaker. Det går bra att äta både råa och
tillagade grönsaker. Grönsaksdelen är den enda delen som du får ta en portion till av.
Exempel på grönsaker:
Ärter
Bönor
Morot
Rotselleri
Kål

Spenat
Ruccola
Tomat
Gurka
Lök

Protein
Fyll en knapp tredjedel av tallriken med protein.
Kött
Köttfärs
Korv

Fågel, ägg
Fisk
Vegetariska alternativ

Kolhydrater
Fyll en dryg tredjedel av tallriken med kolhydrater. Variera mellan olika typer, som t.ex.
fiber och fullkorn. Exempel på kolhydrater:
Bröd
Potatis
Pasta
Nudlar

Ris
Couscous
Bulgur
Couscous
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Bilaga 8

0

Bilaga 9
Kod:_____

Utvärdering av pedagogiska hjälpmedel vid måltider

Instruktioner: Vänligen svara på följande frågor om tallriksmodellen efter en veckas
användning.

Del 1: Användning av tallriksmodellen
1. a) Har du använt tallriksmodellen till alla dina luncher?
Ja
Nej
b) Om nej, hur många gånger har du inte använt den?
Svar: __________ gånger
2. a) Har du använt tallriksmodellen till alla dina middagar?
Ja
Nej
b) Om nej, hur många gånger har du inte använt det?
Svar: __________ gånger
3. De gånger du inte använde tallriksmodellen, vad berodde det på?
(Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer för dig)
Modellen gick inte att använda på maträtten
Åt inte i hemmet (restaurang, bortbjuden, köpt färdigmat)
Osäker på hur den skulle användas
Det var omständigt
Tidsbrist
Annat (ange vad)________________________________________________
4. a) Hur ofta har du ätit ute på restaurang, köpt färdigmat eller blivit bortbjuden
denna vecka?
Svar: ___________ gånger
b) Gick det att använda tallriksmodellen då?
Ja
Nej
c) Om nej, hur många gånger gick det inte att använda tallriksmodellen i dessa
situationer?
Svar: ___________ gånger

Del 2: Utvärdering av tallriksmodellen
5. Vad anser du överlag om storleken på de olika delarna i tallriksmodellen?
a) Del 1: Fisk, kött, fågel, ägg, bönor, linser.
För liten
Lagom
För stor
b)Del 2: Grönsaker (broccoli, morot, tomat etc.)
För liten
Lagom
För stor
c) Del 3: Potatis, ris, pasta, bulgur, bröd.
För liten
Lagom
För stor
6. Vad tycker du om portionsstorleken som tallriksmodellen ger på tallriken?
För liten
Lagom
För stor
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Upplever du att tallriksmodellen är ett användbart hjälpmedel?
Ja
Ibland
Nej
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Skulle du kunna tänka dig att använda tallriksmodellen i framtiden?
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Del 3: Tallriksmodellens inverkan på dina matvanor
9. a) Upplever du att användandet av tallriksmodellen under denna vecka har fått
dig att tänka annorlunda kring dina matvanor/din portionsstorlek?
Ja
Nej
b) Om ja, på vilket sätt?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. a) Hur ofta åt du frukost under veckan som studien pågick?
(Dagens första måltid)
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
b) När du åt frukost, vad bestod den vanligtvis av?
(Exempel gröt, fil, müsli, smörgås med pålägg, kaffe, te).
Svar:________________________________________________________________________________________
11. a) Hur många gånger per dag åt du vanligtvis mellanmål/fika under veckan
som studien pågick?
3 eller fler ggr per dag
2 ggr per dag
1 gång per dag
Ingen gång (hoppa till fråga 12)
b) Om du åt mellanmål/fika, vad bestod det/den vanligtvis av?
Svar:_______________________________________________________________________________________
12. Hur ofta åt du snacks och sötsaker under veckan som studien pågick?
Med snacks syftar vi på chips, popcorn, ostbågar, salta pinnar och nötter etc.
Med sötsaker syftar vi på godis, choklad, glass etc.
Varje dag
Flera gånger den här veckan
En gång den här veckan
Aldrig
13. a) Hur ofta blev du ”sugen” på att äta något mellan dina måltider under veckan
som studien pågick?
Med ”sugen” syftar vi på du skulle vilja äta något trots att du inte är hungrig.
Varje dag
Flera gånger den här veckan
En gång den här veckan
Aldrig (hoppa till fråga 14)

b) Om du blev ”sugen”, när under dygnet inträffade detta vanligtvis?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig)
Under förmiddagen
Under eftermiddagen
Under kvällen
Annat (ange vad) _______________________________________________________________________

Del 4: Övrigt
14. Finns det något du tänkt på vid användandet av tallriksmodellen som du
skulle vilja ta upp?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
15. Övriga kommentarer?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Kod:_____

Utvärdering av pedagogiska hjälpmedel vid måltider
Vänligen svara på följande frågor om måltidsmåttet efter en veckas användning.

Del 1: Användning av måltidsmåttet
1. a) Har du använt måltidsmåttet till alla dina luncher?
Ja
Nej
b) Om nej, hur många gånger har du inte använt det?
Svar: __________ gånger
2. a) Har du använt måltidsmåttet till alla dina middagar?
Ja
Nej
b) Om nej, hur många gånger har du inte använt det?
Svar: __________ gånger
3. De gånger du inte använde måltidsmåttet, vad berodde det på?
(Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer för dig)
Måltidsmåttet gick inte att använda på maträtten
Åt inte i hemmet (restaurang, bortbjuden, köpt färdigmat)
Osäker på hur måltidsmåttet skulle användas
Det var omständigt
Tidsbrist
Annat (ange vad)_____________________________________________________
4. a) Hur ofta har du ätit ute på restaurang, köpt färdigmat eller blivit bortbjuden
under veckan som studien pågått?
Svar: ___________ gånger
b) Gick det att använda måltidsmåttet då?
Ja
Nej
c) Om nej, hur många gånger gick det inte att använda måltidsmåttet i dessa
situationer?
Svar: ___________ gånger

Del 2: Utvärdering av måltidsmåttet
5. Vad anser du överlag om storleken på de olika måtten i måltidsmåttet?
a) Mått 1: Protein (fisk, kött, fågel, ägg, bönor, linser etc.)
För litet
Lagom
För stort
b) Mått 2: Grönsaker (broccoli, morot, tomat etc.)
För litet
Lagom
För stort
c) Mått 3: Kolhydrater (potatis, ris, pasta, bulgur, couscous, bröd etc.)
För litet
Lagom
För stort
d) Mått 4: Sås (brunsås, bearnaisesås, tomatsås etc.)
För litet
Lagom
För stort
6. Vad tycker du om portionsstorleken som måltidsmåttet ger på tallriken?
För liten
Lagom
För stor
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Upplever du att måltidsmåttet är ett användbart hjälpmedel?
Ja
Ibland
Nej
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Skulle du kunna tänka dig att använda måltidsmåttet i framtiden?
Ja
Nej
Vet inte

Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Om du skulle köpa måltidsmåttet hur mycket skulle du då kunna tänka dig att
betala för det?
Svar: ___________________ kronor

Del 3: Måltidsmåttets inverkan på dina matvanor
10. a) Upplever du att användandet av måltidsmåttet under denna vecka har fått
dig att tänka annorlunda kring dina matvanor/din portionsstorlek?
Ja
Nej
b) Om ja, på vilket sätt?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
11. a) Hur ofta åt du frukost under veckan som studien pågick?
(Dagens första måltid)
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
b) När du åt frukost, vad bestod den vanligtvis av?
(Exempel gröt, fil, müsli, smörgås med pålägg, kaffe, te).
Svar:________________________________________________________________________________________
12. a) Hur många gånger per dag åt du vanligtvis mellanmål/fika under veckan
som studien pågick?
3 eller fler ggr per dag
2 ggr per dag
1 gång per dag
Ingen gång (hoppa till fråga 13)
b) Om du åt mellanmål/fika, vad bestod det/den vanligtvis av?
Svar:_______________________________________________________________________________________

13. Hur ofta åt du snacks och sötsaker under veckan som studien pågick?
Med snacks syftar vi på chips, popcorn, ostbågar, salta pinnar och nötter etc.
Med sötsaker syftar vi på godis, choklad, glass etc.
Varje dag
Flera gånger den här veckan
En gång den här veckan
Aldrig
14. a) Hur ofta blev du ”sugen” på att äta något mellan dina måltider under veckan
som studien pågick?
Med ”sugen” syftar vi på att du skulle vilja äta något trots att du inte är hungrig.
Varje dag
Flera gånger den här veckan
En gång den här veckan
Aldrig (hoppa till fråga 15).
b) Om du blev ”sugen”, när under dygnet inträffade detta vanligtvis?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig)
Under förmiddagen
Under eftermiddagen
Under kvällen
Annat (ange vad) _______________________________________________________________________

Del 4: Övrigt
15. Finns det något du tänkt på vid användandet av måltidsmåttet som du skulle
vilja ta upp?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
16. Övriga kommentarer?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Portionsguide: Portionsstorlekar för pasta, köttfärssås och grönsaker

Bilaga 12
Till dig som önskar medverka i en studie gällande utvärdering av
hjälpmedel för att skapa en balanserad måltid med lagom
portionsstorlek.
Det finns i dagsläget få studier gjorda på pedagogiska hjälpmedel som används vid
förmedling av kunskap om måltidssammansättning och portionsstorlek. Syftet med
denna studie är att utvärdera två av dessa hjälpmedel. Vi som genomför studien är
dietiststudenter vid Uppsala universitet .
Vi har valt att vända oss till företaget du arbetar på och söker dig som är i åldern 18-65
år. För att kunna utvärdera dessa hjälpmedel bör du äta enligt våra instruktioner för
dessa. Om du äter specialkost som t.ex. LCHF, mat med minskad mängd protein (kött,
fågel, fisk, bönor etc.) eller kost efter magsäcksoperation, kan detta vara ett hinder för
att delta i studien.
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta utan att
ange något skäl. Det är dock betydelsefullt för studiens kvalitet att material som lämnas
ut besvaras.
Studien kommer pågå i en vecka och vilket hjälpmedel som du kommer att använda
avgörs via lottning. Utvärderingen sker genom att du vid studiens start får ut en enkel
matdagbok och två enkäter. Enkät 1 fylls i innan du påbörjar användandet av
hjälpmedlet, matdagboken fylls i under studiens gång och enkät 2 fylls vid studiens slut.
Studien håller sig inom ramen för etiska föreskrifter och det material som samlas in
behandlas anonymt och kommer inte kunna kopplas till dig som individ. Det insamlade
materialet kommer att analyseras och användas i vårt examensarbete.
Vi beräknar att introducera studien under slutet av vecka 48 och att användningen av
hjälpmedlen påbörjas under vecka 49. Då vi har begränsad tid på oss vore vi tacksamma
om du meddelar om du önskar att delta senast den 29 november 2012. Vid intresse eller
frågor mejla oss på koststudie2012@gmail.com
Vi hoppas att du vill vara med i studien och bidra till ökade kunskaper kring
användbarheten av dessa hjälpmedel. Detta kan i sin tur leda till en utveckling av
kommunikationen kring en hälsosam måltidssammansättning och vara till nytta för
såväl friska som sjuka individer.
Ann-Sofi Krakau och Marit Jönsar, dietiststudenter
Uppsala, november 2012

